
 
 

Σεπτέμβριος 2016 
   Προς τους Γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων μας 

 
   Αγαπητοί γονείς,  

   Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Ως υπεύθυνη 
για το μάθημα της πληροφορικής έκρινα σκόπιμο να σας ενημερώσω για τον ετήσιο προγραμματισμό και τους 
επιδιωκόμενους στόχους του μαθήματος. 
  Ο σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι να αποκτήσουν οι 
μαθητές μια αρχική και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και να έλθουν σε επαφή 
με τις διάφορες χρήσεις του. 
  Στο σχολείο μας το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένο 
εργαστήριο υπολογιστών και η διδασκαλία του ξεκινά από το Σεπτέμβριο. Οι μαθητές παρακολουθούν το 
μάθημα κάθε εβδομάδα. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα δεν απαιτείται η αγορά υλικών, λογισμικού 
ή άλλου εξοπλισμού. 

Στόχος μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι οι μαθητές μας να γνωρίσουν βασικές έννοιες 
της Πληροφορικής και να οικειώνονται βαθμιαία το λεξιλόγιο και τις ορολογίες της επιστήμης. 
Να γνωρίσουν την κεντρική μονάδα και τις βασικές περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι) του 
υπολογιστή, να μπορέσουν να εξηγήσουν με απλά λόγια τη χρησιμότητά τους, να τις θέτουν σε λειτουργία και 
να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. 
Να εργασθούν με σχετική αυτονομία χρησιμοποιώντας λογισμικό γενικής χρήσης για να εκφράσουν τις ιδέες 
τους με πολλούς τρόπους και μέσα. 
Να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο (με βοήθεια ή μη). 
Να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου και να κατανοήσουν τις έννοιες της 
πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης. 
Να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής 
εργασίας στην παραγωγή έργου και να αναδειχθεί η δυναμική του διαλόγου. 
Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία Πληροφορικής για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους και τα 
συμπεράσματά τους με τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν (σχέδια, πίνακες, λόγο, κείμενο κτλ.). 
 
 
 
 



 
Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στο χώρο του εργαστηρίου και το 
σεβασμό της εργασίας των άλλων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, ασφάλειας 
κτλ. 
Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών για την αντιμετώπιση προβλημάτων, να 
αναφέρουν εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και, τέλος, να ευαισθητοποιηθούν και να 
προβληματισθούν για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των ΤΠΕ στο περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο, στη 
γλώσσα, στις αξίες και τον πολιτισμό.  
Πιο αναλυτικά επιδιώκουμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς: 
 Οι μαθητές της Α,’ Β’ και Γ’ Δημοτικού να γνωρίσουν και να αποκτήσουν αυτονομία στη χρήση βασικών 

εφαρμογών των υπολογιστών και να εργαστούν με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό. Επίσης να είναι σε θέση 
με υποστήριξη να επισκέπτονται κατάλληλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. 
 Οι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν βασικές εφαρμογές για να 

ολοκληρώσουν κατάλληλα σχεδιασμένες εργασίες, να εκφράζουν και να καταγράφουν με ποικιλία μέσων τις 
ιδέες τους, τις παρατηρήσεις τους, τις σκέψεις τους. Επίσης να είναι σε θέση να περιηγούνται και να αναζητούν 
αυτόνομα πληροφορίες στο Διαδίκτυο.  
 Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις αρχές του προγραμματισμού με τη 

χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Τέλος, τα τμήματα της Γ’ τάξης θα έχουν επικοινωνία μέσω Διαδικτύου με αντίστοιχο τμήμα από χώρα του 
εξωτερικού ενώ μαθητές των τελευταίων τάξεων του σχολείου μας θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 
τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ θα συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό «Λυσίας» που διεξάγεται στο Διαδίκτυο. Επίσης θα συγκροτηθεί ομάδα μαθητών η οποία μέσω 
κατάλληλου υλικού και λογισμικού θα κατακτήσει τον κόσμο της ρομποτικής και θα εκπροσωπήσει το σχολείο 
μας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού.  

Η ενεργός συμμετοχή σε ευχάριστες και κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών δραστηριότητες 
αποτελεί για εμάς την βασική αρχή του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με 
τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολικού προγράμματος και λαμβάνουν περιεχόμενο από τις ενότητες που 
διδάσκονται την ίδια περίοδο οι μαθητές. Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στο 
σχολείο μας να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον υπολογιστή ως ένα εργαλείο στην 
καθημερινή τους πρακτική τόσο στην σχολική όσο και στην εκτός σχολείου ζωή.  
 Με εκτίμηση, 

Τμήμα Πληροφορικής  
του σχολείου μας  


